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PORTARIA Nº. 131, DE 21 DE AGOSTO DE 2013. 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Guaranésia, 

Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais, 

especialmente nos termos dos incisos VI e XXIII, do artigo 71 e 

alínea ‘c’, do inciso II, do artigo 98, da Lei Orgânica Municipal c/c 

com o art. 166 da Lei nº. 1.206/91 e  

Considerando que servidor público municipal (Waldemar dos 

Santos Ferreira) ocupante do cargo de motorista, devidamente 

lotado do Departamento Municipal de Saúde, se dirigiu 

(19/08/2013) até a cidade de Ribeirão Preto/SP para realizar 

transporte de paciente; 

Considerando que no trajeto do transporte para recolher o 

paciente se valeu o servidor de veículo público para fim particular; 

Considerando que ao retornar para a cidade de Guaranésia/MG 

o servidor público foi abordado por blitz policial; 

Considerando que em busca pelo veículo público a Polícia Militar 

Rodoviária de Cajurú/SP logrou êxito em encontrar munição 

transportada sem autorização legal; 

Considerando que o ato de transportar munição também encerra 

ilícito penal; 

Considerando que o servidor público foi preso em flagrante 

delito; 

Considerando que o transtorno causado e a necessária 

mobilização do serviço de transporte de pacientes do Município de 

Guaranésia para o recolhimento do paciente e do veículo público 

e demais atos decorrentes; 

Considerando que o ato ilícito também envolve o 

descumprimento de deveres funcionais, tais como os descritos 
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nos incisos II, III e IX, do art. 137, da Lei nº. 1.206/91; 

Considerando que o ato ilícito também é causa de transgressão 

funcional, tais como aqueles elencados nos incisos X, XVII e XIX, 

do art. 138, da Lei nº. 1.206/91; 

Considerando que outro servidor público municipal (Roberto 

Magri Sitton) confessou ser a pessoa a solicitar ao motorista a 

compra do artefato proibido; 

Considerando o cometimento do crime previsto no art. 14 da Lei 

10.826/2003; 

   

Resolve: 

    Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para averiguar 

conduta transgressiva praticada pelos servidores e Waldemar dos Santos Ferreira e 

Roberto Magri Sitton. 

Art. 2°. Designar os membros da Comissão Disciplinar Permanente, 

nomeada pela Portaria nº. 255, de 22 de novembro de 2012. 

Art. 3º. Determinar à Comissão Disciplinar Permanente que promova 

dentre outros atos a instrução do feito com a realização das seguintes diligências: 

I. oitiva do paciente transportado no dia do ilícito; 

II. juntada do auto de prisão em flagrante delito; 

III. oitiva do servidor Roberto Magri Sitton; 

IV. oitiva da Diretora do Departamento de Saúde. 

Art. 4º. O processo administrativo deve ser concluído no prazo máximo 

de sessenta dias, nos termos do art. 172 da Lei nº. 1.206/91. 

 Art. 5º. Tendo em vista a gravidade dos fatos narrados e a falta de 

decoro no exercício do cargo público, aplica-se o disposto no art. 167 da Lei 1.206/91, 

cujo afastamento de ambos os servidores deverá ser de 10 dias, sem remuneração. 
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  §1º. O afastamento previsto no “caput” não prejudicará a incidência de 

penalidade mais grave. 

 §2º. Em caso de arquivamento do feito ou imposição de penalidade 

mais branda, deverá o Departamento de Pessoal promover a indenização dos dias de 

afastamento.  

  Art. 6º. Determinar à Procuradoria e Corregedoria Geral do Município o 

acompanhamento dos trabalhos para, posteriormente, opinar sobre a conclusão do 

processo.  

 Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação nos 

locais de costume.  

   Paço Municipal de Guaranésia, 21 de agosto de 2013.  

 

 
João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 


